
  

 

 

 

 

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost 

ze dne 4. 1.2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací: 

 
„… poskytnutí zpráv o vývoje epidemie covid-19 v Česku (Epidemiologická data uplynulého dne, 

aktualizované trendy), které rozesílá ředitel ÚZIS Ladislav Dušek na vybrané e-maily poslanců a 

senátorů. Tyto reporty žádám od 15. listopadu 2020 dále, a to i do budoucna (srov. ust. § 4a odst. 2 

písm. f) InfZ). 

Ideální by bylo, kdybyste můj e-mail  zařadili do stejného distribučního seznamu, 

ze kterého obesíláte členy zákonodárného sboru. 

Pro splavné vyřízení žádosti dodávám, že nepochybně nejde o informace jakkoli citlivé či veřejnosti 

nepříslušející, protože v takovém případě byste je nemohli zasílat do soukromých e-mailových schránek, 

vedených například ve službách jako seznam.cz či cadillac.cz (!)….“ 

 
 

ÚZIS ČR Vám požadované informace z aktualizovaných webových stránek MZ ČR 

https://koronavirus.mzcr.cz/prehled-dennich-reportu-a-analyz zaslal k dnešnímu dni také na 

kompaktním disku, který tvoří přílohu této zprávy adresované žadateli rovněž v listinné podobě. 

 

K návrhu žadatele, aby jeho emailová adresa  byla přidána do jakéhosi 

distribučního seznamu emailových adres lze konstatovat, že jakákoliv emailová korespondence je 
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https://koronavirus.mzcr.cz/prehled-dennich-reportu-a-analyz


chráněna zcela stejně jako korespondence poštovní a nikterak nelze vymáhat, aby jakákoliv 

korespondence, ať už soukromá, pracovní, obsahující či neobsahující citlivé, osobní či tajné informace 

byla zpřístupněna třetí osobě (které primárně není určena), a to ani na základě žádosti dle zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

 

 

S pozdravem 

 

        

         

   vedoucí právního odboru ÚZIS ČR 

 

 




